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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

 Курс розглядає  теоретичні, методичні і  практичні питання економіки підприємства. Висвітлюються  

питання формування та використання ресурсів підприємства та його  інноваційно-інвестиційної діяльності.  

Курс допоможе осягнути основні напрями господарської діяльності підприємства, теоретичні засади формування й 

використання трудових ресурсів підприємства та системи їх матеріального стимулювання; методичні засади 

формування та використання майнових ресурсів (активів) підприємства, теоретичні засади формування 

фінансових ресурсів (капіталу) підприємства, механізм формування економічних результатів господарської 

діяльності підприємства; механізм розвитку підприємства, запобігання кризових явищ та банкрутства; забезпечення 

економічної безпеки підприємства. 

 Важливим при цьому є вивчення сутності  економічного  стану підприємства, вміння   визначати  

економічні  результати та ефективність  господарської діяльності підприємства. 

 
СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 

(лекції/лабо

раторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати навчання Завдання Оцінювання 

семестр 
Модуль 1. Основи функціонування підприємства 100 

Тема 1 

Наукові основи 

підприємництва та 

економіки підприємства 

як науки 

 

2/2 Знати теорії підприємств та 

їх еволюцію; теоретичні 

засади економічної 

діяльності суб’єктів 

господарювання; теоретичні 

основизовнішнього та 

ринкового  середовища 

підприємств. 

Розрізняти основні теорії 

підприємств: класичну, 

неокласичну, 

інституціональну. 

Аналізувати функції та 

Підготовка до 

лекцій (попереднє 

ознайомлення з 

презентацією та 

лекцією в eLearn). 

Виконання та 

здача практичної 

роботи. 

Виконання сам. 

роботи (завдання  

вметодичних 

Виконання та 

здача 

лабораторних 

робіт – 

зараховано. 

 

Модульна 

тестова робота 

в eLearn. 

Тема 2 

Підприємство як суб’єкт 

господарювання  

3/3 

Тема 3 

Зовнішнє середовище 

господарювання 

підприємства 

2/2 

https://elearn.nubip.edu.ua/group/members.php?group=11137
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Тема 4 

Структура і управління 

підприємством 

2/2 моделі здійснення 

підприємницької діяльності. 

Вміти працювати в команді, 

делегувати повноваження, 

розподіляти роботу і вести 

полеміку. 

Використовувати знання з 

даної теми при 

розв’язуванні ситуаційних 

завдань  

 

рекомендаціях та 

eLearn). 

Підготовка та 

написання 

модульної 

контрольної 

роботи (тестова - 

вeLearn). 

Самостійна 

робота – згідно з 

журналом 

оцінювання в 

eLearn. 

Тема 5 

Прогнозування та 

планування діяльності 

підприємства 

2/2 

Модуль 2. Ресурсне забезпечення діяльності підприємства                    100 

Тема 6 

Мотивація, 

продуктивність та 

оплата праці  

персоналу підприємства 

3/3 Знати поняття та 

класифікацію персоналу 

підприємства, економічну 

суть  основного та  

оборотного капіталу 

підприємства, поняття 

інтелектуального капіталу 

та інвестиційних ресурсів.  

Аналізувати структуру 

основного та оборотного 

капіталу підприємства.  

Розрізняти прямі та 

обернені показники 

продуктивності праці.  

Використовувати методи 

мотивації трудової 

діяльності. 

Застосовувати знання теми 

при розв’язуванні 

ситуаційних завдань. 

Вміти працювати в команді, 

делегувати повноваження, 

розподіляти роботу і вести 

полеміку. 

Підготовка до 

лекцій (попереднє 

ознайомлення з 

презентацією та 

лекцією в eLearn). 

Виконання та 

здача практичної 

роботи 

Виконання 

самостійної 

роботи (завдання  

вмет.реком. та 

eLearn). 

Підготовка та 

написання 

модульної 

контрольної 

роботи (тестова - 

вeLearn). 

Виконання та 

здача 

лабораторних 

робіт – 

зараховано. 

Модульна 

тестова робота 

в eLearn. 

Самостійна 

робота – згідно з 

журналом 

оцінювання в 

eLearn. 

 

Тема 7 

Техніко-технологічна 

база та  

виробнича потужність 

підприємства 

2/3 

 Тема 8 

Основний  

капітал  

3/3 

Тема 9 

Оборотний капітал 

3/2 

Тема 10 

Інтелектуальний капітал 

3/3 

Тема 11 

Інвестиційні ресурси 

3/3 

Тема 12 

Інноваційна діяльність  

2/2 

Всього за  1 семестр 30/30   70 

Залік    30 

Всього за курс    100 

Модуль 3.  Витрати та результати діяльності підприємства                                                           100 

Тема 13 

Витрати підприємства та 

собівартість продукції 

4/4 Знати поняття витрат 

виробництва, економічний 

зміст ціни, показники, які 

характеризують результат 

діяльності підприємства.   

Вміти визначати 

собівартість 

одиниціпродукції 

підприємства. 

Розумітиважливість 

показників при оцінці 

фінансово-господарського 

стану підприємства. 

Застосовувати знання та 

вміння при проведенні 

розрахунків в 

запропонованих задачах. 

Аналізувати фінансовий 

стан підприємства. 

Використовувати зазначені 

показники в подальшому 

при проходженні фахової 

практики. 

 

 

Підготовка до 

лекцій (попереднє 

ознайомлення з 

презентацією та 

лекцією в eLearn). 

Виконання та 

здача практичної 

роботи 

Виконання 

самостійної 

роботи (завдання  

вмет. реком.та 

вeLearn). 

Підготовка та 

написання 

модульної роботи 

(тестова - 

вeLearn). 

Виконання та 

здача 

лабораторних 

робіт – 

зараховано. 

Модульна 

тестова робота 

в eLearn. 

Самостійна 

робота – згідно з 

журналом 

оцінювання в 

eLearn. 

 

Тема 14 

Ціноутворення на 

продукцію 

4/4 

Тема 15 

Фінансово-економічні 

результати діяльності 

підприємства 

6/4 

Тема 16 

Інтегрована економічна 

ефективність діяльності 

підприємства  

4/6 



Модуль 4.  Розвиток та економічна безпека підприємства                                                      100 

Тема 17 

Сучасні теорії та моделі 

розвитку підприємства 

3/3 Знати поняття економічного 

зростання та розвитку, 

економічної безпеки 

підприємства, необхідність, 

сутність та завдання 

реструктуризації 

підприємства. 

Аналізувати концепції та 

сучасні моделі розвитку 

підприємств 

Розуміти необхідність, 

реструктуризації 

підприємства, значення та 

важливість служби безпеки 

підприємства. 

Застосовувати знання з 

даної теми  при виконанні 

індивідуальної роботи 

Підготовка до 

лекцій. 

Виконання та 

здача практичної 

роботи. 

Виконання 

самостійної 

роботи. 

Підготовка та 

написання 

модульної роботи 

(тестова - 

вeLearn). 

Виконання та 

здача 

лабораторних 

робіт – 

зараховано. 

Модульна 

тестова робота 

в eLearn. 

Самостійна 

робота – згідно з 

журналом 

оцінювання в 

eLearn. 

 

Тема 18 

Економічна безпека 

підприємства 

3/3 

Тема 19 

Реструктуризація і 

санація підприємства 

3/3 

Тема 20 

Банкрутство і ліквідація 

підприємства  

3/3 

Всього за  семестр30/30 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо дедлайнів 

та перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються 

на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу лектора за 

наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних модульних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. 

із використанням мобільних девайсів). Доповіді, ессе повинні мати коректні 

текстові посилання на використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування, самоізоляція) навчання може відбуватись індивідуально 

(в он-лайн формі elearn за погодженням із деканом факультету) 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 

 


